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Bert Holst
Losser

Een ruime meerderheid van de
Losserse gemeenteraad heeft grote
moeite met de eventuele komst van
69.000 zonnepanelen naar het
dorp, maar het is de vraag of de raad
de komst van het park wel kan te-
genhouden. 

De leden van de commissie
ruimte bespraken gisteravond voor
het eerst de aanvraag voor het zon-
nepanelenpark. Hoewel de meeste
partijen nog geen standpunt inna-
men was uit de vragen en opmer-
kingen op te maken dat de meeste
fracties grote moeite hebben met
het park op die plek. Zo vroeg Jos
Tijdhof van Burgerforum zich af of

er geen alternatieven zijn. ,,Zoals
zonnepanelen op gemeentelijke ge-
bouwen, bedrijven en industrieter-
reinen.” Volgens hem heeft zo’n
park een grote impact op de omge-
ving. ,,Het is jammer dat niet is ge-
keken naar andere locaties voor het
zonnepark of naar windmolens.”

Gebrek
Het CDA wees op het gebrek aan
participatie voor de omwonenden.
Volgens de partij  hadden de Over-
dinkelnaren meer betrokken moe-
ten worden bij het plan. Ook het
CDA ziet vooralsnog niet veel in
het zonnepark. ,,Vuilverwerker
Twence is bezig met duurzaamheid
en ook op andere plekken in
Twente is men bezig. Moeten we dit

niet in Twents verband oppakken?”,
vroeg christendemocraat Luc Wes-
terhof zich af. 

De VVD was als enige partij te-
gen het park. ,,Een disproportioneel
zonnepark waarvoor geen draag-
vlak is”, aldus Harry Heegen.
SDGL/PvdA vond het plan krap in-
gepast in de omgeving. ,,Bovendien
zijn wij niet blij met de opmerking
dat Overdinkel 12.500 euro per jaar

krijgt van het bedrijf, dat is niet zui-
ver in deze discussie.”

Wethouder Joop Hassink bena-
drukte dat de aanvraag is gedaan
door een externe partij en niet door
de gemeente. Dat is een essentieel
verschil. ,,Wij zijn verplicht mee te
werken aan die aanvraag. De raad
kan straks alleen goed beargumen-
teerd het plan afwijzen en emotio-
nele argumenten tellen niet mee.
Wel kan de raad kaders stellen zoals
bijvoorbeeld over de hoogte van het
hek.”

Een andere locatie is nu niet aan
de orde, meldde Hassink. „Als u een
aanvraag voor het bouwen van een
huis indient, dan zegt de gemeente
ook niet dat er elders betere plek-
ken zijn.”

Plan voor 69.000 zonnepanelen bij Overdinkel

Zonnepark zit raad niet lekker
De Lossers raad

worsteltmet de
aanvraag van het
bedrijf Powerfield

voor de aanleg
van  een

zonnepanelenpark
bij Overdinkel. Een disproportioneel

park waarvoor 
geen draagvlak is
– Harry Heegen, VVD

OLdEnZAAL De traditionele
stille tocht tijdens de dodenher-
denking trekt morgenavond langs
een nieuwe route door de Olden-
zaalse binnenstad.

Hiermee is de route voor het
derde achtereenvolgende jaar ge-
wijzigd sinds het oorlogsmonu-
ment is verplaatst van de Prins

Bernhardstraat naar de Herden-
kingstuin bij het stadhuis. Het
staat niet vast of de route van mor-
genavond ook de definitieve route
wordt. Volgens de gemeente Ol-
denzaal hangt dit af van de even-
tuele reacties hierop. In voor-
gaande jaren kwamen die ook en
dat was reden om de route maar

weer aan te passen. „Het luistert
allemaal heel nauw”, aldus een
woordvoerster van de gemeente.
„We blijven streven naar een opti-
male route die recht doet aan deze
gelegenheid.”

De ceremonie begint om 18.45
uur in  centrum De Hof op de hoek
Hofmeijerstraat-Ganzenmarkt.

Weer nieuwe route voor stille tocht
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Wie wil schof-
felen in tuinen
van Huis te
Brecklenkamp?

SCHOOLREIS NAAR HERACLES

� ALMELO/dEnEkAMp Het was een bijzonder schoolreisje
voor een groot aantal kinderen van de denekampse basisschool
de Veldkamp. Zij brachten gisteren een bezoekje aan de Alme-
lose voetbalclub Heracles. de kinderen kregen een rondleiding

door het stadion, bezochten een training van het eerste elftal en
werden getrakteerd op een lunch. Ook mochten de kinderen
zich uitleven op het veld, waar ze enkele spelers troffen. En er
werd natuurlijk een groepsfoto gemaakt. FOTO CHRISTIAN VAN DER MEIJ

LOSSER Een waarnemer als tijde-
lijke opvolger van burgemeester
Michael Sijbom in Losser laat nog
even op zich wachten. Volgende
week dinsdag, bij het officiële af-
scheid van Sijbom, is hij of zij in
ieder geval nog niet aangesteld.

„Maar daarna zal het niet lang
meer duren”, zegt Menno Rehmei-
jer, woordvoerder van de provincie
Overijssel namens Ank Bijleveld,
commissaris van de Koning. „Bijna
gelijktijdig moeten er drie burge-
meesters worden vervangen. Daar
zijn we op dit moment volop mee
bezig.”

Na het vertrek van Michael Sij-
bom wordt wethouder Jan Martin
van Rees, in het college benoemd
tot eerste  loco, tijdelijk burgemees-
ter. Onderling moeten de drie wet-
houders de taken van Sijbom nog
wel verdelen.

De gemeente Dinkelland is ook
op zoek naar een nieuwe burge-
meester die Roel Cazemier moet
opvolgen. Waarnemer daar is sinds
vorig jaar Ineke Bakker. De benoe-
ming van de nieuwe burgemeester
wordt eind dit jaar, begin volgend
jaar verwacht.

Nog geen
waarnemer
voor Losser


